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Anna Jonsson Cornell

Rättskliniken som pedagogisk metod

Introduktion
Sedan 2016 bedrivs en människorättsklinik vid Juridiska fakulteten vid 
Uppsala universitet. Kliniken inleddes 2016 som ett pilotprojekt med stöd 
från UU Innovation. Ett gediget arbete ligger bakom inrättandet av kliniken 
och det har bedrivits med gott stöd från Uppsala universitets juridiska avdel-
ning, Juridiska institutionens ledning, samt UU Innovation. Under senare år 
har kliniken delfinansierats av Vinnova.1 Vår externa samarbetspartner var 
från början, och är fortfarande, Civil Rights Defenders. Vi har dock utökat 
antalet organisationer som vi samarbetar med till att idag även inkludera 
Asylrättscentrum. Idag ingår även Raoul Wallenberg Institutet som en pro-
jektpart i det Vinnovafinansierade projektet. Initialt erbjöds kliniken som ett 
frivilligt spår utanför den obligatoriska undervisningen. Nu är det möjligt 
att välja kliniken som ett spår på fördjupningskursen i konstitutionell rätt 
(30 HP) och som praktik i samband med författandet av en examensupp-
sats. Därutöver är det fortsatt möjligt att delta i kliniken som en extra cur-
riculum-aktivitet. I skrivande stund (februari 2020) har totalt 56 studenter 
deltagit i kliniken.

Historiskt har rättskliniker (så kallade legal clinics) vuxit fram där det 
har funnits ett särskilt behov av juridisk rådgivning för de mest utsatta i 

1 Vinnova är en statlig myndighet vars uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och 
bidra till hållbar tillväxt, se https://www.vinnova.se/om-oss/.
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samhället. Så har till exempel varit fallet i USA, men även i stora delar av 
det forna Sovjetunionen.2 I Sverige har vi haft en stark tradition av att staten 
skyddar enskildas rättigheter. Självständiga och professionella myndigheter 
i välfärdsstaten kombinerat med en stark medvetenhet om rättigheter, fram-
för allt socio-ekonomiska rättigheter, genom till exempel facklig verksam-
het har bidragit till utvecklingen. Detta fungerade hyfsat väl i ett homogent 
Sverige utan större grupper i utanförskap. Dagens samhälle är dock mer 
komplext. Staten kan och bör inte, av olika anledningar, vara den enda och 
största rättighetsgaranten. Samhällets komplexitet kräver mer nyanserade 
lösningar och fler aktörer. Staten skyddar primärt genom lagstiftning, en 
hög välfärdsnivå generellt, god utbildning, samt ett säkert, inkluderande 
och jämställt samhälle. Myndigheterna är fortsatt viktiga, men som vi vet 
är de under starkt tryck och med sviktande resurser. I denna kontakt växer 
betydelsen av ett starkt civilt samhälle. Här kan rättskliniker komma att 
spela en viktig roll. Klinikerna ersätter inte något som redan finns och syftar 
inte heller till att trycka undan andra aktörer. Klinikerna möter ett existe-
rande behov och skapar pluralism, bredd och djup vad gäller rättighetsskyd-
det i samhället samtidigt som de möjliggör en fördjupad färdighetsträning 
på juristutbildningen. I denna uppsats kommer jag att fokusera på hur rätts-
kliniker kan bidra till en fördjupad skriftlig färdighetsträning.

Människorättskliniker har i regel två huvudsyften: att förstärka jurist-
utbildningen, särskilt vad gäller färdighetsträning, och förbättra rättighets-
skyddet för utsatta grupper i samhället. Dessa målsättningar måste dock 
brytas ner och konkretiseras för att kunna realiseras och mätas, samt för att 
tydliggöras för samhället, universitetet, studenterna och andra intressenter. 
Historiskt sett har staten varit den primära garanten av välfärd, jämställdhet 
och rättvisa i Sverige. Framför allt tack vare en jämfört sett mycket utveck-
lad välfärdsstat. Men viktiga samhällsförändringar är på gång och har varit 
under lång tid. Flera samhällsgrupper står utanför statens räckvidd och det 
skydd som rättsvårdande och andra myndigheter är skyldiga att tillhan-
dahålla. Även välfärdsstaten har ändrats. Som ett resultat av detta växer 
behovet av icke-statliga organisationer som stödstrukturer till utsatta grup-
per i samhället. Detta innebär att konceptet och metoden rättsklinik, som av 
tradition fokuserat primärt på frågor kopplade till fattigdom, utanförskap 
och diskriminering, även är relevanta i den svenska juridiska och politiska 
kontexten. Rättskliniker ligger alltså rätt i tiden och har en potential att fylla 

2 En undersökning från USA 2004 visade att fyra femtedelar av låginkomsttagares behov av 
juridisk rådgivning och rättshjälp inte kunde mötas. Se D. Rhodes, Access to Justice (Oxford 
University Press, 2004). Liknande statistik finns mig veterligen inte att få tag i Sverige.
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en viktig lucka vad gäller utsatta gruppers rättighetsskydd. Därutöver kan 
rättskliniker anses utgöra ett viktigt tillskott till universitetets samverkan 
med det omgivande samhället. Inom ramen för kliniken i Uppsala samverkar 
forskare, lärare och studenter med det civila samhället och särskilt utsatta 
grupper. Våra pedagogiska metoder vidareutvecklas, framtida arbetsgivare 
identifieras, nätverk skapas, och nya forskningsfrågor identifieras.

Bakgrund och framväxt
Rättskliniker förekommer i många olika typer av samhällen och rättsord-
ningar, till exempel stater som drabbats av våldsamma konflikter och krig3, 
stater i transition, samt i etablerade demokratier och rättsstater. Upplägget, 
organisationen, och fokus skiljer sig dock ofta åt på grund av skillnader vad 
gäller rättsordningarnas karaktär, juristutbildningarnas uppbyggnad, och 
samhälleliga utmaningar. Oavsett kontext så är den pedagogiska grundtan-
ken oftast den samma, det vill säga att fördjupa och stärka juriststudenters 
praktiska färdigheter och materiella kunskaper samtidigt som enskilda får 
stöd och hjälp på olika sätt.

Det finns flera olika typer av kliniker. De kan vara en formell och obliga-
torisk del av juristutbildningen, vilket är vanligt i USA, eller erbjudas som 
extra curriculum kurser.4 Vad gäller själva verksamheten och arbetssättet 
finns flera olika modeller. I så kallade in-clinics5 erbjuder studenter juri-
disk rådgivning till enskilda under ledning av en advokat eller professor. En 
annan modell beskrivs ofta som out-reach clinics6. Denna typ av kliniker 
samarbetar med statliga och icke-statliga organisationer för att stödja deras 
verksamhet. En tredje modell brukar ges epitetet Street Law. Inom denna 
modell erbjuder studenter föreläsningar om rättigheter och dess implemen-
tering för samhället, till exempel skolor och fängelser. I denna kontext blir 
studenterna lärare och samhället vinner i termer av kunskap om rättigheter 
och hur de kan implementeras,7 parallellt med att studenterna tränar sina 
färdigheter i muntlig presentation samt vinner fördjupade materiella kun-
skaper. Gemensamt för samtliga modeller är att studenterna jobbar med 

3 Richard Grimes, ”Accessing Justice: The Role of Law School Legal Clinics in Conflict-affec-
ted Societies”, Asian Journal of Legal Education 1(2) 71–87, 2014.
4 I Indien är de flesta extra curriculum och kliniker kan inte representera klienter inför dom-
stol, David W.Tushaus, ”India Legal Aid Clinics: Creating Service Learning Research Projects 
to Study Social Justice”, Asian Journal of Legal Education, 2015, vol. 2, 100–118.
5 Richard Grimes, ”Accessing Justice: The Role of Law School Legal Clinics in Conflict-affec-
ted Societies”, Asian Journal of Legal Education 1(2) 71–87, 2014, 73.
6 Ibid.
7 Ibid. 74.
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riktiga fall eller ute i samhället under handledning av lärare och eventuellt 
advokater.

Även vad gäller rättsklinikers organisationsform förekommer det stora 
skillnader. Vid amerikanska juristutbildningar är det inte ovanligt att rätts-
kliniker bedrivs som en advokatbyrå i universitetets regi och med advokater 
anställda som clinic professors (så kallade inhouse clinics). I USA är det inte 
ovanligt att studenter representerar klienter inför domstol under nära sam-
arbete och vägledning av professorer och advokater. Det förekommer även 
så kallade externa kliniker, vilket innebär att juristutbildningarna samarbe-
tar med externa organisationer. I denna modell är det ofta organisationen 
som har klientkontakt och som representerar klienten i den rättsliga proces-
sen. Rättskliniker leds ofta av lärare och forskare – antingen avlönat som en 
del i tjänsten eller vid sidan om i form av en pro bono aktivitet. Generellt sett 
konkurrerar inte rättskliniker med ordinarie advokatverksamhet eftersom 
man i regel jobbar med klienter som inte skulle söka eller få juridisk rådgiv-
ning om inte kliniken fanns. Sammanfattningsvis kan konstateras att det 
finns många olika typer av rättskliniker som inkluderar allt från att ge rätts-
hjälp till enskilda, dokumentera och studera människorättskränkningar i 
konflikter, till de som mer renodlat fokuserar på strategisk processföring och 
påverkansarbete. Med strategisk processföring avses här rättsliga processer 
som inleds och drivs primärt för att synliggöra systematiska och strukturella 
brister i lagstiftningen och dess tillämpning.

I Uppsala har vi valt att bedriva verksamheten i form av en extern klinik. 
För att möjliggöra progression och fördjupning kräver vi att studenterna har 
avslutat termin 6 eller motsvarande. Studenterna representerar inte klienter, 
utan arbetar under ledning av lärare och forskare och nära de organisatio-
ner som representerar klienter. Den människorättsklinik som har byggts upp 
vid Uppsala universitet har primärt varit externfinansierad genom anslag 
från UU Innovation och Vinnova.

Vad gäller den materiella juridiken kan kliniker ha olika fokus och inrikt-
ning. Vissa är riktad mot en särskild typ av juridik, till exempel rätt till 
bostad, diskriminering, och migration. Klinikernas inriktning är till stor 
del styrd av samhälleliga behov och de största sociala utmaningarna, typ 
fattigdom (USA, Indien), rätt till bostad (f.d. Sovjetstaterna, USA), medan 
andra samhällen möter andra utmaningar kopplade till till exempel kon-
flikter (Mellanöstern, Sydamerika), etnisk diskriminering (Ungern, Balkan). 
I Sverige finns olika utmaningar. I Uppsala har vi valt att ha en generell 
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människo rättsklinik, vilket också är ofta förekommande globalt8, eftersom 
det ger en större flexibilitet och möjlighet att möta de behov som finns i 
samhället. Nyligen (under hösten 2019) har vi dock valt att köra en pilot-
omgång av en migrationsrättsklinik. Vi har valt att samarbeta med olika 
människorätts organisationer istället för att ha direktkontakt med enskilda 
i behov av rättshjälp. Anledningen till detta är primärt organisatorisk och 
resursmässig.

Pedagogiskt mervärde och fördjupad skriftlig 
färdighetsträning
Människorättskliniken i Uppsala bygger på internationella erfarenheter av 
kliniker så som de har redovisats i vetenskapliga publikationer, för att sedan 
anpassas till juristutbildningen i Uppsala och dess pedagogiska upplägg. Det 
pedagogiska mervärdet med rättskliniker är att studenternas professionella 
färdigheter fördjupas och förstärks. I Uppsala ligger fokus på muntlig och 
skriftlig fördjupad färdighetsträning. Det konkreta klinikarbetet kombi-
neras med teoretiska föreläsningar och workshops. De teoretiska inslagen 
fokuserar på avancerat juridiskt skrivande, rättsutredningar, etiska frågor, 
strategisk processföring och praktiserande juristers pro bono verksamhet. 
Just strategisk processföring och pro bono-uppdrag är något som är mer och 
mer vanligt i juristsverige, varför det är bra om vi utbildar och uppmärk-
sammar våra studenter på detta.

Vad gäller juridiskt skrivande och fördjupad skriftlig färdighetsträning 
bör upplägget för en klinik bestämmas av hur juridiskt skrivande är inte-
grerat i juristprogrammet generellt sett. Enbart så kan kliniken säkerstäl-
la att undervisning och handledning vad gäller juridiskt skrivande bidrar 
till progression och fördjupning.9 I Uppsala bygger kliniken vidare på och 
utvecklar de skriftliga färdigheter som studenterna vunnit under tidigare 
terminer. Våra studenter är mycket skickliga på att skriva teoretiska rätts-
promemorior. Vad de saknar är erfarenhet av att skriva partsinlagor, stäm-
ningsansökningar, överklaganden, JO-anmälningar, remissvar och liknande. 
Erfarenheter från och utvärderingar av tidigare kliniker visar dock att stu-
denterna, tack vare den gedigna skriftliga färdighetsträning de fått under 
juristutbildningen, snabbt kan sätta sig in i och skriva bland annat partsin-

8 Se t.ex. Mutaz M Qafisheh,”The role of legal clinics in leading legal education: A model from 
the middle east” Legal education review, 2012, vol. 22, 177–198.
9 Se t.ex. Carol Boothby & Cath Sylvester, ”Getting the fish to see the water: an investigation 
into students’ perceptions of learning writing skills in academic modules and in a final year real 
client legal clinic module”, The Law Teacher, 2017 Vol 51, No 2, 123–137.
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lagor, överklaganden och stämningsansökningar med mycket hög kvalitet. 
På amerikanska juristutbildningar har studenter inte sällan haft svårt att 
överbrygga träning i juridiskt skrivande under utbildningen till själva klini-
ken eftersom studenterna har haft svårt att överföra sina tidigare kunskaper 
till den nya kontexten och se kopplingen mellan de två.10 Det kan vara så 
att det är annorlunda för studenter vars utbildning har dominerats av pro-
blembaserad inlärning (PBI), vilket är fallet i Uppsala. PBI innebär att vi 
sätter studenterna i en kontext som så långt som möjligt liknar den verklig-
het de kommer att praktisera juridik inom, men det är fortfarande fiktiva 
fall. Detta borde underlätta för oss i övergången från juridiska skrivande 
under terminskurserna till juridiskt skrivande inom ramen för kliniken. 
Även om så är fallet behövs en tydlig progression som beskrivs explicit, och 
en genomtänkt strategi som beskriver skillnaden mellan ett akademiskt och 
praktiskt orienterat skrivande.

Forskning visar att för att kliniker ska vara effektiva vad gäller fördjupad 
skriftlig färdighetsträning krävs att det finns en klar bild av vad studenterna 
har med sig i termer av kunskap och erfarenhet av olika typer av juridiskt 
skrivande, och att lärarna tar avstamp i detta i klinikarbetet samt explicit 
visar studenterna progressionen.11 En utvärdering av juridiskt skrivande 
inom ramen för kliniker har gjorts relativt nyligen vid ett brittiskt universi-
tet. Tre faktorer har identifierats som framgångsfaktorer:

1.  Upprepning,
2.  Återkopplingens natur och genomslag,
3.  Förhållandet mellan handledaren/dennes kolleger och studenterna.12

Den första punkten (upprepning) kopplar an till trial and error approachen. 
Studenterna bör få kommentarer på flera versioner av sina texter för att få 
fördjupa sina kunskaper under konkret handledning. Denna typ av åter-
koppling skiljer sig från den studenterna får i samband med ordinarie under-
visning. I de senare fallen får studenterna som huvudregel återkoppling en 
gång och då oftast för att motivera poäng eller betyg.13 Den andra punk-
ten (återkopplingens natur och genomslag) visar hur återkopplingen fick 
större genomslag eftersom det handlade om riktiga fall, kombinerat med en 

10 Ibid. 129.
11 Ibid. 130.
12 Ibid. 131 ff.
13 I Uppsala på terminskurs 1 är upplägget dock annorlunda. Där tillämpas en trestegsmodell 
som innebär att studenterna får återkoppling vid tre olika tillfällen under sitt PM-skrivande. 
Syftet med detta upplägg är att skola in studenterna i juridiskt skrivande.
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inbyggd progression som är styrd av ett väldigt konkret mål, det vill säga 
vad som krävs i fallet/av klienten. Vad gäller den tredje och sista punkten 
(förhållandet mellan handledare och studenter) understryks att ett tätare 
förhållande till handledaren tillsammans med det gemensamma ansvaret 
mot klienten påverkar studenternas lärandeprocess i rätt riktning. Samman-
taget gör det att studenterna tar återkoppling på större allvar och den får 
därmed större genomslag.14

Ytterligare en metod som vi inte har jobbat med (åtminstone inte expli-
cit) inom ramen för människorättskliniken i Uppsala är peer-review mellan 
studenterna. Forskning visar att peer-review mellan studenterna är mer upp-
skattat i en klinik än vad som är fallet i ordinarie undervisning. Forskningen 
visade att studenternas gruppsamarbete och vi-känslan stärktes i klinik-
kontexten. Det var viktigt för studenterna att klinikens arbete var bra och 
höll hög kvalitet och peer-review upplevdes i denna kontext som givande.15 
Sammanfattningsvis görs argumentet att träning i juridiskt skrivande inom 
ramen för en klinik kan leda till excellens.16 Träningen som erbjuds i en kli-
nik är utmanande och bitvis tuff, men generar goda resultat vilket primärt 
förklaras av det som framkommit ovan, det vill säga riktiga fall, återkom-
mande kommentarer på samma text, och nära samarbete med handledare 
och studentkamrater.17

Forskarna som låg bakom de resultat som redovisades ovan har också 
sammanställt ett antal konkreta tips för att synliggöra progressionen: kopp-
la tillbaka till studenternas träning i juridiskt skrivande under tidigare termi-
ner, samt använd samma begrepp och typ av återkoppling vad gäller akade-
miskt skrivande och klinikarbete för att visa kontinuitet och sammanhang. 
Det är dock viktigt att göra skillnad mellan olika typer av skrivelser och att 
återkopplingen är relevant för den typ som är aktuell. Den drivande kraf-
ten kan skilja mellan akademiskt skrivande under tidigare terminer och det 
skrivande som tränas i kliniker. I det senare fallet är vetskapen om att det är 
på riktigt kombinerat med en känsla av lojalitet till kliniken, handledaren, 
klienten, och kurskamraterna en positiv och viktig drivkraft.18

Praktikplatser, rollspel, och rättegångstävlingar kan också tjäna som för-
djupad färdighetsträning med praktiska inslag som ligger nära den verksam-
het och verklighet som blivande jurister kommer vara verksamma inom. 
Vad gäller rollspel och rättegångstävlingar arbetar dock inte studenterna 

14 Boothby and Sylvester, ibid. 134.
15 Ibid. 135.
16 Ibid. 136.
17 Ibid.
18 Ibid.
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med konkreta och verkliga ärenden där det finns klienter. Vad gäller prak-
tikplatser kan kopplingen mellan utbildning och praktik vara otydlig, vilket 
kan skapa problem vid examinering och tillgodoräknande av akademiska 
poäng. Oftast ligger ansvaret i denna typ av praktiknära arbete helt på den 
organisation som tar emot praktikanten. Det är vidare viktigt att studen-
terna ges möjlighet och vägledning i att koppla verksamheten till den utbild-
ning de har genomgått, att de ser progressionen och att de förstår kontexten. 
Vid Göteborgs universitet ges en kurs i rättspraktik med inslag av Street law 
och praktik. Studenterna förväntas till exempel arbeta med juridisk rådgiv-
ning ute på praktikplatserna. Den så kallade Göteborgsmodellen innebär 
att studenterna kan kombinera teoretiska studier med tillämpade studier 
ute i fält.19

I Uppsala har vi valt ett annorlunda arbetssätt. I vad som skulle kunna 
kallas en Uppsalamodell bedriver studenterna sitt arbete vid Juridiska fakul-
teten under handledning av lärare och forskare verksamma vid fakulteten. 
De juridiska problemen som ska lösas kommer från våra samarbetsorga-
nisationer. Tillsammans med handledare och samarbetsorganisationerna 
identifierar studenterna kärnan i det rättsliga problemet för att sedan lösa 
uppgiften. Slutresultatet kan vara allt från ett remissvar, skuggutredning, 
inlaga, överklagande, stämningsansökan, klagomål till JO eller JK, till en 
mer traditionell rättsutredning. Arbetet kvalitetssäkras av lärare och fors-
kare vid institutionen och samarbetsorganisationerna står för all klient-
kontakt, samt bär ansvaret i förhållande till klienten. Vår fokus ligger på 
studenternas juridiska analys och hur de presenterar denna, såväl muntligt 
som skriftligt även om tyngdpunkten ligger på det skriftliga. Ytterligare ett 
mervärde är att studenterna ges möjlighet att vara med från början när ett 
ärende/fall hanteras. I några fall har studenterna skrivit rättsutredningar 
som ligger till grund för val av rättslig strategi eller remissvar som föder in 
i lagstiftningsprocessen. De ser början och är med i processen, snarare än 
att enbart fokusera på att analysera resultatet av den processen, till exempel 
domen eller lagstiftningen.

Avslutande reflektioner
Kliniken kompletterar juristutbildningen genom att möjliggöra fördjupad 
och avancerad färdighetsträning i avancerat juridiskt skrivande, rättsutre-
dande arbete, muntlig presentation, samt kunskaper om och insikt i stra-
tegisk processföring och påverkansarbete. Erfarenheter från genomförda 

19 https://law.handels.gu.se/rattspraktik/vad-ar-rattspraktik.
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kliniker i Uppsala visar att studenternas förmåga till juridiskt skrivande kan 
och bör utvidgas och fördjupas. Detta för att olika typer av juridiskt arbete 
och olika typer av klienter kräver olika förhållningssätt. Därutöver kan man 
säga att klinikerna bidrar till ett normkritiskt perspektiv på juridiken i det 
att synsättet på juridikens roll i samhället utvidgas och förändras. Studen-
terna tar med sig en ökad medvetenhet om socialt utsatta grupper och juri-
dikens och juristers samhällsansvar in i det framtida yrkeslivet. Jag ser en 
tydlig rörelse mot ett ökat inslag av kliniska moment i juristutbildningarna 
i hela Norden och det gläder mig att även våra studenter vid den Juridiska 
fakulteten i Uppsala numera har denna möjlighet.


